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Uczestnicy
post~powania

o udzielenie
zarnowienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego : "Sfinansowanie zobowi<!zan Gminy poprzez
przeiecie dlugu w kwotach 3 510 000,00 zl oraz 3 450 000,00 zl lart.518 §1 pkt3
Kodeksu cvwilnego I "

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE DO SIWZ

Zamawiajqcy dzialajqc na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zam6wien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759
ze. zm.), odpowiada na pytania, jakie wplynyly od wykonawcy w dniu 16 maja 2015
roku, w stosunku do tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia
w przedmiotowym postypowaniu przetargowym.
1. Czy Zamawiajqcy potwierdza, ze piszqc w par. 1 ust. 4 Projektu/Istotnych
Postanowien, iz wierzytelnosci okreslone w ust. 3 Umowy Sq "wymagalne i w calosci
nalezne" rna na mysli, iz wierzytelnosci te Sq wymagalne i w calosci nalezne
w terminach rat okreslonych zgodnie z poszczeg61nymi umowami emisji obJigacji
oraz, ze dotychczasowe raty byly splacane w terminach umownych i nie
Sq zobowiqzaniem przeterminowanym a zadna z wierzyteinosci z tytulu kredytu
nie zostala postawiona w stan natychmiastowej wymagainosci i nie bydzie w calosci
wymagalna na dzien splaty zadluzenia objytego Umowq z Wykonawcq?

Odpowiedz:
W obecnej chwili wierzytelnosci
s,!- splacane zgodnie z
Wierzytelnosci nie

w § 1. Ust. 3 Projektu/Istotnych
splaty kaZdego

jedynie kwot y gl6wn,!- z tytulu
z tytulu wczeSniejszej splaty,

2.
ummvy emlsJl
kt6rych mog,!- zaZ'!-dae DaJ1KI-Wler;?;VC

3.510.000,00 zl oraz 3.450.000,00
UH<,"''''''' bez odsetek i prowizji.

?

kwoty gl6wne z tytulu umowy

3. Czy jesli bydzie to konieczne, to
wierzycieli na splaty zadluzenia z tytulu

?

Odpowiedz:
potwierdza, ze uzyska zgody na

Zamawiaj,!-cy uzyska
zadluzenia Zamawiaj,!-cego
Wykonawca chce miee pewnose,
dokona splaty calosci
z tytulu

emisji obligacji ?
zobowiqzan
stanie siy jedynym

potwierdzenie, kt6re przekaze Wykonawcy w
potwierdzenia od zaspokojonego

5.

wyraza zgody by termin splaty raty byl

6.

wyraZa zgod y na

10 dni roboczych

w

od najdawniej

7 ust 4

wyraza

Zamawiaj!:!:cy

7. Czy
by
mowa w par. 9 ust.l pkt. 4 ProjektulIstotnych Postanowien odbywalo
stron
?
Odpowiedz:
SIWZ Wykonawca moze
z
zgody
na
skladania
zgody na wydluzenie okresu splaty w
w czaSle
pozniejszej obop61nej

na wydluzenie terminu
oceny)
nie
co
wyklucza ewentualnej

art. 140 ust. 1 PZP
swiadczenia wykonawcy
8. Jako, ze
zawartym w ofercie,
wynikaj<J:cy z
o potwierdzenie, iz
dniem
30-06-2015 roku wskazanym
hipotetyczna data wyplaty
W razie bowiem
wyplaty, odsetki
od tej
bylyby
w ofercie, a to z
niedozwolone przez
swiadczenia.
Odpowiedz:
ze

splaty

przed

30 czerwca

2015 roku.

9. Czy
zamiast
Odpowiedz:
me

WTaz z

Wekslowego

",-,'-'%'-H..,

",,",,,",V,,"A"

zawarcia porozumienia wekslowego.

podpisanie weksla oraz porozumlema
10. Czy Zamawiaj<J:cy
na wzorze wykonawcy?
Odpowiedz:
Zamawiaj<J:cy dopuszcza podpisanie weksla na wzorze Wykonawcy.

11.

Zamawiajqcy oczekuje dol<J:czenia do oferty wzoru weksla
wekslowego?
Odpowiedz:
wzoru
oczekuje
do

porozumlema

notowania z

roboczego dnia

ka:WE:gO z tych okresow?

dopuszcza zmiany

Zamawiajltcy

ustalania stawki WIBOR.

potwierdza,
nastltpi wedlug

13.

Odpowiedz:
WISOR dla

WIBOR
splaty

okresu

okresu
zostanie ustalony na dwa dni przed
Zamawiajltcego z Wykonawq.

14. Czy
trwa 360

wyraza zgody
a miesiltc liczy 30 dni?

ZafOZ(~mll.

byly naliczane

ze rok

Odpowiedz:
Zamawiajltcy nie

JS.W
kapitalu l1a;:,lvl.'\.1
kazdego

zgody na powyzsze,
co trzy miesiltce,

Zamawiajltcy vvyraza
i splata

splata

Odpowiedz:
Zamawiajltcy nie

w ktorej
Itcy dopuszcza maillub
Odpowiedi:
Zamawiajltcy nie uznaje

'~HU'~~_li

17. Czy Zamawiajltcy
Zamawiajltcego 0

poprzez mail lub faks

wydruzenie
harmonogramu

rna informowac

0

.
.
plsemneJ.

Wykonawca powiadamia
14 dni roboczych?

me

18.

przez "Mozliwosc
w okresie splaty
poszczegolnych rat

w harmonogramie
Zamawiajltcy
terminu ich

latach

Zamawiaj;q.cy rozumie
przy zachowaniu sumy zobowi;q.zania na

19.

Zamawiaj;q.cy wyraza
jedynie w

aby ewentualna

splata nastt(powala

Zamawiaj;q.cy wyraza
aby ewentualna
zawiadomieniu Wykonawcy - na 14
po
splaty?

splata nastC(powala
terminem vV",'""';)I11.....

Odpowiedz:
Zamawiaj

20.

zmiany wielkosci niezaplaconych
sp!aty.
zmlany 1

wyraza

Odpowiedz:
me

zgody.

moze
moze
Wykonawcy
wczesmeJ
splaty.
finansowania
z okreslonymi kosztami, z kosztami wi;q.ze
Jego
w
splaty. W
prawidlowej, dobrze
informacjt( i odpowiedni
wumowle.
skalkulowanej oferty, prosimy 0

Zamawiajqcy nie
w
zobowi,!zania.

terminu

Zamawiaj qCY moze okresli6
maksymalnie cz ys6
moze
splacic. Udzielenie
sit( dla Wykonawcy
z okreslonymi kosztami, z kosztami
wczesniejsze
splaty.
W celu
dobrze
o
informacjt( i odpowiedni
Odpowiedz:
w stanie

maksymalnej

splaty

przedplaty.

Zamawiaj;q.cy potwierdza,
naliczone
dnia tej splaty?

potwierdza.

w raZle

odsetki

splaty w okresie

Zamawiaj(fcy
Odpowiedz:
(fCY

me

A,""'~U~I

karencji

w

Tn"j'PUIIf

umowy

w

0

3

splaty

nr2
ze
mleJscu

kapitalu.

raz
o51at

kryteri6w, ust 1 pkt 2. SIWZ.

powmna
"Kryterium dopuszczenia mozliwosci wydluzenia okresu splaty
kolejnych
kwartalnych) (Ko)
maksymalnie 0 kolejne 3 lata (tj. 0
a.

~H'.4V£',VH.'V

punktu

zobowiqzania

kry1erium - 5%

ofertom
• Dopuszczenie ww. mozliwosci 100 punkt6w,
• Niedopuszczenie ww. mozliwosci 0 punkt6w"

26.

w razle
w ofercie og61nej mozliwosci przedluzenia umowy,
ewentualnym skorzystaniem z
prawa,
wystq.pi
Wykonawcy
0
zgod y?
z

Odpowiedz:
Wykonawcy w ofercie me
ponownego potwierdzenia
w momenCle
z
wydluzenia okresu
Zamawiajq.cy w tenninie 30 dni przed planowanq. platnosciq. rat poinfonnuje Wykonawcy
o
z
wydluzenia
splaty poprzez
w formie

Zamawiajq.cy dopuszcza
rozstrzygania ewentualnych spor6w
miejscowo
siedziby Wykonawcy?
Odpowiedz:
Zamawiajq.cy

28.

wlasciwy

wyraza

terminu op6znienia w splacie
jakim
Wykonawcy przysluguje
do
wierzytelnosci
z Umowy (ti.
rat) w stan natychmiastowej
dni?

Odpowiedz:
Zamawiaj1:j.cy nie wyraza zgody.

29. Czy Zamawiaj1:j.CY dopuszcza dodanie do umowy uprawnterua Wykonawcy
do postawienia ca!ej wierzytelnosci wynikaj1:j.cej z Umowy (tj. przyszlych rat) w stan
natychmiastowej wymagalnosci w przypadku gdy od chwili zawarcia Umowy
nast1:j.pilo istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej Zamawiaj1:j.cego, kt6re zagra:za
zdolnosci Zamawiaj1:j.cego do wykonywania zobowi1:j.zan wynikaj1:j.cych z Umowy?
Odpowiedz:
Zamawiaj1:j.cy nie wyraza zgody.

30. Czy Zamawiaj1:j.cy potwierdza, ze w przypadku rozwi1:j.Zania Umowy Zamawiaj1:j.cy
bydzie zobowi1:j.Zany do ZwrOtll pozostalej do zaplaty pozyczki wraz z odsetkami?
Odpowiedz:
Zamawiaj1:j.cy potwierdza, ze w przypadku rozWl1:j.zarua Umowy Zamawiaj1:j.cy bydzie
zobowi1:j.Zany do ZwrOtll pozostalej do splaty kwoty zobowi1:j.zania wraz z odsetkami
naliczonymi do dnia rozwi1:j.zania llmowy.

31. Czy Zamawiaj1:j.cy wyra:za zgody na skr6cenie okresu finansowania do 120 miesiycy.
Odpowiedz:
Zamawiaj1:j.CY nie wyraza zgody.

WOJT

